Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 17. 06. 2009
23/2009
ZM schválilo ověřovatele zápisu: p. Miloslava Fujana a pí. Jiřinu Vorlovou
24/2009
ZM schválilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Radek Želízko, p. Radek Vopat
25/2009
ZM schválilo odkup níže uvedených pozemků do majetku města dle předloženého návrhu:
Pozemek určený k odkoupení se nachází v lokalitě pod čerpací stanicí ( dehtová halda) v Horní Bříze
a v objektu bývalého závodu Šamotka v Horní Bříze Zmíněné pozemky jsou v majetku LB IMMO
s.r.o., Plzeň
Popis pozemku:
č. par. st. 141/1 KN
č. par.
316/11KN
č. par.
316/114KN

2

o výměře 3227m
2
o výměře 27703 m
2
o výměře
306 m

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha

Kupní cena je 25,40Kč/m2 tj. celkem 793.430,-Kč
č. par.
č. par.
č. par.

317/11 KN
317/16 KN
317/34 KN

o výměře
o výměře
o výměře

2

115 m
2
23 m
2
7123m

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

2

Předpokládaná kupní cena je 28,16Kč/m tj. celkem 204.520,-Kč
26/2009
ZM schválilo zajištění finančních zdrojů pro dofinancování projektu „Sanace bývalé skládky,
kontaminované úložiště odpadu ležící v katastrálním území města Horní Bříza“ a to:
a) aktuální stanovisko Evropské komise jako opatření v rámci snižování dopadů ekonomické krize
financovat až 100% celkových uznatelných výdajů na projekt
b) možnost ucházet se o příspěvek na dofinancování projektu z kapitoly Ministerstva životního prostředí
ČR
c) možnost ucházet se o příspěvek na dofinancování projektu z rozpočtu Plzeňského kraje
27/2009
ZM ukládá starostovi města Horní Bříza zajistit finanční zdroje pro dofinancování projektu „Sanace
bývalé skládky kontaminované úložiště odpadu ležící v katastrálním území města Horní Bříza“
nejvýhodnějších ze způsobů, uvedených v usnesení číslo 26/2009, popřípadě jejich kombinací
28/2009
ZM ukládá starostovi města Horní Bříza realizovat nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci do
operačního programu životního prostředí, prioritní osy Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží
29/2009
ZM schválilo předložený návrh změn rozpočtu města č. 3/2009 včetně zapracování doplnění
a připomínek
30/2009
ZM schválilo prodej osobního vozu z majetku města Osobní vozidlo Škoda Felicia červené barvy, SPZ
PSE 16-77, rok výroby 1995 je v majetku Města Horní Bříza. Zmíněný automobil již nepotřebuje město
ke své činnosti.
Prodejní cena bude ve výši minimálně dle znaleckého posudku tj. ve výši 3.300,-Kč a bude prodáno
zájemci, který předloží nejvyšší nabídku

31/2009
ZM bere na vědomí Závěrečný účet města a zprávu auditora
32/2009
ZM schválilo hospodaření města za rok 2008 bez výhrad
33/2009
ZM bere na vědomí Zápis o kontrole plnění opatření z r. 2007
34/2009
ZM schválilo záměr prodeje bytových domů v Horní Bříze, Tř. 1.máje 95 a Tovární 207
35/2009
ZM bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí
36/2009
ZM schválilo výplatu finančních darů pro předsedy, členy a aktivisty výborů a komisí
37/2009
ZM schválilo , aby kontrola hospodaření města a jeho PO za rok 2009 byla provedena auditorskou
firmou K Kredit s.r.o. jako za rok 2008
38/2009
ZM schválilo p. Milenu Kaprovou od 1. 7. 2009 zpět jako předsedkyni finančního výboru ZM a to po
jejím návratu po dlouhodobé pracovní neschopnosti
39/2009
ZM schválilo záměr prodeje předzahrádek a nádvoří u bytových domů v horní části města – mistráky
40/2009
ZM neschválilo návrh doc. Mgr. Václava Richtera CSc., aby od příštího veřejného zasedání byl vždy
do programu zařazen samostatný bod „Připomínky členů ZM k minulému zápisu“
41/2009
ZM ukládá starostovi města zjistit, zda se u pozemků ( dehtová halda) nejedná o ekologickou havárii

Ing. Petr Riedl
místostarosta města

Ing. Vojtěch Šedivec
starosta města

